
 

 

 

 
 

 ستراتا للتصنيع"شركة " عن معلومات
 

  عن شركة "ستراتا للتصنيع" نبذة عامة
 

مجمع العين لصناعة شركة مساهمة خاصة إلنتاج أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، وتتخذ من  "ستراتا للتصنيع"تعد 
 .لها را  مدينة العين باإلمارات العربية المتحدة مق في الطيران )نبراس(

عقود شراكة مع شركات رائدة  "ستراتا"أبرمت و . 2010وبدأت عملياتها التشغيلية في عام  2009في عام  "ستراتا"تأسست 
فينميكانيكا  –في مجال تصنيع معدات الطائرات األصلية على مستوى العالم من بينها "بوينج"، و"إيرباص"، و "ليوناردو 

و "سابكا" لصناعة الطيران  المحدودة للطائراتبيالتوس  لصناعة هياكل الطائرات"، فضال  عن أنها مورد أساسي لشركات
 ة الطائرات. و "ساب" لصناع

 

 صناعةمن قطاع  ا  بالكامل، وُتعد جزء "ستراتا"التي تتخذ من أبوظبي مقرا  لها، شركة  " )مبادلة(لالستثمارمبادلة "تمتلك شركة 
عن ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز  ةالمسؤول الوحدة؛ في "مبادلة" المتجددة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والطاقةالطيران 

 عالمي متكامل لصناعة الطيران.
 

 الرؤية
في أن تكون الشركة الرائدة في قطاع تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة المتطورة،  "ستراتا"تتمثل رؤية شركة 

لمية إلمارة أبوظبي، وتحقيق عوائد والشريك المفضل لدى عمالئها، مما يمكنها من قيادة التحول في صناعة الطيران العا
 .مستدامة لمساهميها

 
 المهمة

تتمثل مهمتنا في ريادة تكنولوجيا صناعة الطيران، وتحقيق التعاون الهادف مع كبريات شركات صناعة الطائرات العالمية،  
توفير حلول جودة وذلك لبمستويات مرموقة من األمان والوامتالك كفاءات بشرية وعمليات صناعية عالية األداء، مدعمة 

 مبتكرة ومتكاملة وذات قيمة مضافة لشركات صناعة الطيران.
 

 مجاالت األعمال

 "أيه تي ار":" و"بوينج"، و"إيرباصلعدة قطع خاصة بطائرات  دا  مور  "ستراتا"تعد 
  330األسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات إيرباص إيه  .1

 330جنيحات طائرات إيرباص إيه  .2

 330تخفيف الرفع لطائرات إيرباص إيه لوح  .3

  900 - 350  األسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات إيرباص إيه .4

 1000 - 350األسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات إيرباص إيه  .5

 900 - 350الرفارف الداخلية ألجنحة طائرات إيرباص إيه  .6



 

 

 

    380األسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات إيرباص إيه  .7

 72/42الذيل العمودي لطائرات أيه تي ار  .8

 72/42الدفات لطائرات أيه تي ار  .9

 777أضالع المثبت األفقي والعمودي لذيل طائرة بوينج  .10

  777Xأضالع المثبت األفقي والعمودي لذيل طائرة بوينج  .11
 787 أضالع المثبت العمودي لذيل طائرة بوينج .12

 ( 24بي سي ) طائرات بيالتوساألسطح الخارجية لبطن  .13
 (24ي سي ب) طائرات بيالتوسح الخارجية لرفارف أجنحة األسط .14

 

 المستقبلية مجاالت األعمال
  787بوينج  ةطائر ذيل المثبت العمودي لبتصنيع  "ستراتا"ستقوم  .1

 

 معلومات عامة 
 سلسلة التوريد

 العالمحول ورد م 300ن م أكثر "ستراتا" لدى 

  المحلية في دولة االمارات العربية المتحدةهم من الشركات ستراتا" لـ "% من مجمل الموّردين 50 منأكثر 

 الموارد البشرية
 700  موظف في الشركة 

  جنسية مختلفة  30أكثر من 

 توطينال

 ستراتا"في التدريبي طيران الصناعة  يفنيمن برنامج إماراتي  300ن أكثر م تخرج"  

 87 نسبة اإلناث منهم ،%58إلى  اإلماراتيين العاملين في شركة "ستراتا" وصلت نسبة % 
 كما يبلغ عدد اإلماراتيات العامالت ، و 34موظفة من أصل  21 "فريق في وظيفة "قائد العامالت يبلغ عدد اإلماراتيات

 .في وظيفة "مشرف" أربعةو ن في وظيفة مشرف مبتدئ، يعمل منهن ، ست15من أصل  9 "فريق"مشرف  في وظيفة

 1 تيةاإمار  سواعدبتصنيعه  قومتلدى الشركة  برنامجا   12 بين من 

 
 

 
 
 
 منشأةال



 

 

 

  31,500حاليا   اإلنتاج تبلغ مساحة مرافقل 2015وجرت توسعتها في عام ، 2009في عام  "ستراتا"تأسست شركة 
 متر مربع

 لتصاميم المنتجات التي وفقا  من المواد المركبة المتقدمة  األساسية والثانوية هياكل الطائرات أجزاء إنتاجب "ستراتا "قومت
  شركات صناعة الطائرات توفرها 

  الحالية شهادات الجودة المعتمدةوتشمل ، 2010حصلت المنشأة على االعتماد في يوليو NADCAP، وEN9100  
 من كبرى شركات صناعة الطائرات العالمية كما أنها معتمدة كمورد رئيسي

 حصلت ستراتا على شهادات الجودة التي تتضمنNADCAP للمواد المركبة ،NADCAP على الفحص غير المدمر ،
NADCAP  ،للمعالجة الكيماويةEN9100:2016 ،ISO 14001:2015 وOHSAS 18001:2007 

  رفارف األجنحة لطائرات إيرباص األولى من شحنةالقامت "ستراتا" بتسليمA330/340  " في يه سي سي" اف الشركة 
 2010 من عام سبتمبر شهر

 األبحاث والتطويرقسم 
 الشركات الرائدة في  مع يتم تطوير المشاريع، و  2015عام  سبتمبر من نشأت "ستراتا" قسما  لألبحاث والتطوير فيا

مجال تصنيع معدات الطائرات األصلية و الشركاء في مجال التكنولوجيا. وتهدف ستراتا إلى تطبيق مشاريع البحث 
 .والتطوير المدعومة من قبل الجامعات

  في مقر "ستراتا" بالعين وجامعة خليفة بأبوظبيمتطورة يضم القسم مختبرين لألبحاث مجهزين بمعدات 

 والتطوير على مجالين هما:  بحاثتركز "ستراتا" حاليا  جهودها في مجال األ 

الصناعية، الواقع الطباعة ثالثية األبعاد، الذكاء االصطناعي، إنترنت األشياء : الرقمي التصنيع تكنولوجيا. 1
 االفتراضي وغيرها

 لطائرات وإجراءات الفحص المتقدمةاستخدام الروبوتات في تصنيع وتجميع أجزاء هياكل ا: الروبوتات. 2

 

  تقنيات خاصة لتجميع أجزاء هياكل  المضاف، عالتصني تتضمن مجاالت المشاريع تغطي، مشروع 13يعمل القسم على
تحسين آليات ، و البيانات وتحليل، وتقنيات الفحص المتقدمة، االصطناعي الذكاءو  ،الطائرات باستخدام الروبوتات

  .تصنيع وتجميع أجزاء هياكل الطائرات المصنعة من المواد المركبة

 سجل اإلنجازات

2010 – 2008 

 2008 : مبادلة وإيرباص توقعان اتفاقية بمبلغ مليار دوالر لتعزيز صناعة الطيران  

 2008 : نتاج إلتشمل برامج  (حالي ا فينميكانيكا لصناعة هياكل الطائرات -ليوناردو) "الينيا إيرماكي"توقيع اتفاقية مع
  72/42أيه تي ار أجزاء هياكل طائرات 



 

 

 

 2008 : إلنتاج أجزاء هياكل طائرات لشركة إيرباص وفق البرامج التالية "سي سي اف ايه"توقيع عقد مع شركة: 
 330/340ايه ، أجزاء تخفيف الرفع لطائرات إيرباص 330/340ايه األسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات إيرباص

 380  ايه األسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات إيرباص ،

 2009330/340ايه عقد مع شركة إيرباص إلنتاج جنيحات طائرات إيرباص : توقيع  

 2010 : العينستراتا" في مدينة "مصنع  فيبدء اإلنتاج 

 2010 : لشركة   330/340ايه"ستراتا" تسلم أول شحنة من إنتاجها وهي عبارة عن رفارف األجنحة لطائرات طراز
 سي سي" اف ايه"

 
 
 

2013 – 2011 
 2011 : أساسيا  موّردا   "ستراتا"بوضع خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى جعل  "بوينج"و "مبادلة"قامت كل من شركة

 لشركة بوينج 

 2011 :االحتفال بتخريج الدفعة األولى من برنامج تدريب فنيي صناعة الطيران المخصص للمواطنين 

 2011 شهادة : حصلت ستراتا علىEN9100  نظام إدارة الجودة.في  

 2012 : البلجيكيةشركة "سابكا" ل 350-900ايه "ستراتا" تفوز بعقد لتصنيع األسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات 

 2012 : أضالع المثبت األفقي توقيع عقد بين كٍل من "مبادلة" و"بوينج" تقوم بموجبه شركة "ستراتا" بتصنيع مجموعة
توطيد  من ، لتتمكن "ستراتا" بذلك787لطائرة بوينج  المثبت العمودي، ومجموعة أضالع 777لطائرة بوينج  والعمودي 

 في المستقبل "دريمالينر" بوينج لطائرة الذيل العمودي الكاملكمورد أساسي قادر على تصنيع مكانتها 

  مع كل من شركتي "إيرباص" و"بوينج" حوالي خمسة التزامات العقود  بلغت قيمة "2013خالل "معرض دبي للطيران
 2030مليارات دوالر وحتى العام 

 2014 – 2015 
 2014المثبت األفقي  أضالعمن  ةشحنتحتوي على أول  والتي  777بوينج طائرة : شركة "طيران اإلمارات" تتسلم

  ".ستراتا"والعمودي المصنعة في 

 2015صالح شركة ل 350-1000ايه  : "ستراتا" توقع عقدا  لتصنيع األسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات إيرباص
 ."ساب" السويدية لصناعة الطائرات

 2015 ّأضالع  أول شحنة من دريمالينر تحتوي على 787بوينج م شركة "االتحاد للطيران" أول طائرة : بوينج تسل
 شركة "ستراتا" في تم إنتاجهاالتي المثبت العمودي 

 2015 : ستراتا" منذ العام في شركة هياكل الطائرات صناعة متدرب ضمن برنامج تدريب فنيي  200تخريج أكثر من"
 حتى اآلن 2011



 

 

 

 2015نيو 330 ايهو  330 ايه عقد المورد الوحيد لجنيحات طائراتها من طراز "ستراتا"ص تمنح : إيربا 

  إماراتيات إلى وظيفة مشرف فريقموظفات  7وظيفة قائد فريق إلى مشرف فريق، وترقية موظفتان إماراتيتان من ترقية 

2016  
  فارنبورو للطيراندريمالينر خالل معرض  787بعقد من بوينج لتصنيع المثبت العمودي لطائرات بوينج  "ستراتا"فوز 

 .الدولي

  الدولي فارنبورو للطيرانخالل معرض  350-900ايه  ع الرفارف الداخلية ألجنحة طائراتبعقدين لتصني "ستراتا"فوز 

 "نيو 330إيرباص ايه  واألسطح الخارجية لرفارف طائراتتحتفل بإتمام أول عملية فحص دقيق للجنيحات  "ستراتا 

 "في إطار شراكتها مع شركة ساب لصناعة هياكل  350-1000يه ا تسلم أول شحنة من أجزاء طائرة إيرباص "ستراتا
 الطائرات

2017 
 

 "مبادلة" ُتعيِّّن إسماعيل علي عبدهللا رئيسا  تنفيذيا  لشركة "ستراتا للتصنيع" 

  عن ، "االتحاد للطيران"و"سيمنس"، إحدى أكبر الشركات العالمية لصناعة المعدات الصناعية، و للتصنيع" "ستراتاأعلنت
تعاونها لتصنيع أول األجزاء الداخلية للطائرات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تنتج باستخدام الطباعة ثالثية 

 .األبعاد

  "ر غير"الفحص  على الدوري "نادكاب"  تدقيق  تجتاز"ستراتا  التوالي على الخامسة للمرة الطائرات هياكل ألجزاء" المدمِّّ
 الجودة في قطاع صناعة الطيران معاييرلشركة بالعمل المتواصل على تطبيق أعلى ا اللتزامتقديرا   مالحظات، أية ودون 

 "350-900ايه  طائرات إيرباصتسلم أول مجموعة رفارف داخلية ألجنحة  "ستراتا 

  100من فريق عمل إماراتي  787و 777يتكون خط اإلنتاج لطائرات بوينج % 

 
2018 

 

 "تحصل  "ستراتا( على شهادة االعتماد للتصميم الهندسيEN9100من شركة ديكرا )،  الشركة العالمية المتخصصة
، والتي ضمن مجاالت الصحة والسالمة والبيئة منح شهادات االعتماد الخاصة بقطاع صناعة الطيرانالتدقيق و في 

 .أجزاء هياكل الطائراتلتصميم وتصنيع شركة التؤهل 

 "24األسطح الخارجية لبطن طائرات بي سي توقع اتفاقية لتصنيع  "ستراتا (PC-24)،  طائرة رجال األعمال النفاثة
 . المحدودة للطائرات" في سويسرا ذات المحرك المزدوج، والتي تنتجها شركة "بيالتوس

 "777مكونات مجموعة أضالع المثبت األفقي والعمودي لذيل طائرة بوينج تبرم عقدا  جديدا  مع بوينج لتصنيع  "ستراتاX 
 الجديدة

 مؤتمت تصنيع آلتي أحدث تضم ستراتا )MTorres( الرفارف مكونات صناعة في المستخدمة المركبة المواد طبقات بوضع تقومل 
 350-900 ايه إيرباص طائرات ألجنحة الداخلية



 

 

 

 شركة صالحل 900-350  ايه تعديل تصميم األسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات إيرباص بنجاح "ستراتا" أكملت 

 الطائرة أجنحة حول الهوائية التيارات انسيابية تحسينالتصميم الجديد إلى  يهدف "سابكا" البلجيكية لصناعة الطيران.
 تصنيع شركات كبرى رؤية مع يتماشى بما الطائرة كفاءة ورفع الوقود استهالك خفض على يساعد مما وزنها، وتقليل

  .العالمية الطائرات
 

 "بين  تبادل المعرفة وخدمات التصنيعبهدف  وذلكاتفاقية تعاون مع شركة "ديما إس. بي. إيه" اإليطالية وقعت  "ستراتا

 القطاعوهذا ما يتماشى مع استراتيجية "ستراتا" في توسيع سلسلة التوريد الخاصة بها في  ،الشركتين
 

2019 
   صناعة أجزاء هياكل الطائرات. قطاع في أعمالها انطالق على عقد بمرور تحتفي" تاا"ستر 

  "طائرة رجال األعمال  ،24 سي بيرفارف أجنحة أول طائرة متعددة االستخدامات في العالم توقع اتفاقية لتصنيع "ستراتا
 سرا.النفاثة ذات المحرك المزدوج، والتي تنتجها شركة "بيالتوس المحدودة للطائرات" في سوي

 بما وذلك الشركة، في التصنيع عمليات في الروبوتات لتوظيف «روبوتيكس جي دي» مع تعاون  اتفاقية" تاا"ستر  وقعت 
  .العالمي الطيران صناعة قطاع في وريادتها التنافسية مكانتها لتعزيز استراتيجيتها مع ينسجم

 بوينج مصنع في المستخدمة واألدوات المعدات ذات باستخدام التجميع خط وبناء الحالي مصنعها بتوسعة" ستراتا" ستقوم 
على تجميع القطع الرئيسية للمثبت العمودي « ستراتا»حيث ستعمل . ليك سولت مدينة في دريمالينر 787 لطائرات

 في مصنعها في مدينة العين.« دريمالينر 787بوينج »لطائرات 

  58وصلت نسبة اإلماراتيين العاملين في "ستراتا" إلى% 

  طائرة رجال األعمال النفاثة ذات المحرك المزدوج، ، 24تا" تسّلم أول شحنة أسطح خارجية لبطن طائرات بي سي ا"ستر
 سرا.لتي تنتجها شركة "بيالتوس المحدودة للطائرات" في سويوا

2020 
   طائرة رجال األعمال ، 24األسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات بيالتوس بي سي من "ستراتا" تسّلم أول شحنة

 سرا.النفاثة ذات المحرك المزدوج، والتي تنتجها شركة "بيالتوس المحدودة للطائرات" في سوي

 

 
 

 اإلداري الفريق 
 إسماعيل علي عبد هللا      الرئيس التنفيذي 

 جيمس باين   نائب رئيس أول للشؤون المالية وخدمات الدعم
 جوليين فابريغيت   قسم العمليات –نائب رئيس أول للخدمات 

 


